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ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAREIŠKIMAS
„MD Orthopaedics“ neteikia jokių pareiškimų ir garantijų dėl šio vadovo ir, kiek tai leidžia įstatymai, aiškiai riboja savo atsakomybę dėl
bet kokios garantijos pažeidimo, kuris gali įvykti dėl šio vadovo pakeitimo kitu vadovu. Be to, įmonė „MD Orthopaedics“ pasilieka teisę
koreguoti šį leidinį bet kuriuo metu ir neprivalo apie naują leidimą informuoti jokių asmenų.
Įmonė „MD Orthopaedics“ yra gaminių kūrėja ir gamintoja, todėl neteikia medicininio gydymo, konsultacijų ar informacijos. Informaciją
apie medicininio gydymo pavojus ir naudą, įskaitant gydymą, kuris apima „MD Orthopaedics“ gaminių ir prieinamų alternatyvių gaminių
naudojimą, teikia tik gydytojai ar kiti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. Jei jums kilo klausimų dėl jūsų vaiko gydymo, būtinai aptarkite
juos su tinkamu sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.
„MD Orthopaedics“ negali garantuoti ir negarantuoja tam tikrų rezultatų dėl šio gaminio naudojimo.
Šiame dokumente pateikiama informacija apima čia minimų gaminių bendruosius aprašymus ir (arba) technines efektyvumo
charakteristikas. Šis dokumentas nepakeičia šių gaminių tinkamumo konkretiems naudotojo poreikiams ir patikimumui nustatymo
priemonių ir negali būti naudojamas šiuo tikslu. Naudotojas privalo atlikti atitinkamą ir išsamią gaminio rizikos analizę, vertinimą
ir bandymus, atsižvelgdamas į susijusį gaminio taikymą ar naudojimą. Nei „MD Orthopaedics“, nei jos patronuojamosios ar susijusios
įmonės nebus atsakingos ar įpareigotos dėl netinkamo šiame dokumente pateiktos informacijos naudojimo. Jei turite pasiūlymų,
kaip patobulinti ar pakeisti informaciją, arba jei radote klaidų, informuokite mus.
Naudojant šį gaminį būtina laikytis visų taikomų šalies, regiono ir vietos saugos taisyklių. Saugos sumetimais ir siekiant užtikrinti atitiktį
dokumente pateiktiems sistemos duomenims, komponentų taisymo darbus gali atlikti tik gamintojas.
Kai naudojami prietaisai, kuriems taikomi techniniai saugos reikalavimai, būtina vadovautis susijusiomis instrukcijomis. Nesivadovaujant
šia informacija, gali būti sužaloti asmenys arba sugadinta įranga.
„MD Orthopaedics“ ėmėsi visų reikiamų priemonių, kad prietaisų etiketėse, naudojimo instrukcijose ir prieinamumo, naudojimo pradžios
bei reklaminėje informacijoje nebūtų naudojami pavadinimai, tekstas, prekių ženklai, paveikslai, metaforiniai ar kiti ženklai, dėl kurių
naudotojas arba pacientas galėtų susidaryti klaidingą supratimą apie prietaiso paskirtį, saugą ir efektyvumą.
Autoriaus teisės © 2021 m., „MD Orthopaedics, Inc.“
Visos teisės saugomos. Draudžiama be išankstinio leidėjo leidimo atgaminti, platinti ar perduoti šį leidinį ar jo dalį bet kokia forma ir bet
kokiomis priemonėmis, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą ar kitus elektroninius ar mechaninius metodus. Norėdami pateikti prašymą dėl
leidimo, rašykite leidėjui toliau nurodytu adresu.
„MD Orthopaedics, Inc.“
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com
PREKIŲ ŽENKLAI
„Mitchell Ponseti®“ ir „Ponseti®“ yra registruotieji „MD Orthopaedics“ prekių ženklai.
„MD Orthopaedics“ ėmėsi visų reikiamų priemonių, kad pateiktų prekių ženklų informaciją apie šiame vadove minimus bendrovės
pavadinimus, gaminius ir paslaugas. Toliau pateikti prekių ženklai buvo paimti iš įvairių šaltinių. Visi prekių ženklai yra atitinkamų jų
savininkų nuosavybė.
Bendrasis pranešimas: kai kurie šiame vadove minimi gaminių pavadinimai naudojami tik identifikavimo tikslais ir gali būti atitinkamų
jų bendrovių prekių ženklai.

1 ĮVADAS
1.1 Paskirtis
„Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas (KPO) bei „Ponseti®“ abdukcinis įtvaras yra kulkšnies ir pėdos ortezas (įtvaras), skirtas
naudoti įgimtai kūdikių ir ne vyresnių nei aštuonerių metų vaikų šleivapėdystei gydyti taikant Ponsečio gydymo metodą. Įtvaras skirtas
apsaugoti nuo recidyvo (equinus ir varus tipų kulno deformacija).
KPO paskiria naudoti gydytojas, kuris išmokytas taikyti Ponsečio metodą šleivapėdystei gydyti, ir paprastai šis įtvaras dėvimas 23 valandas
per parą tris mėnesius po gipsavimo, o po to nakties ir pokaičio miego metu iki ketverių metų.
Klinikinis ortotistas, taip pat išmokytas taikyti Ponsečio metodą, gali gydytojui padėti nustatyti vaikui tinkamą KPO dydį. Ortotistas taip
pat gali išmokyti vaiko tėvus ir šeimos narius tinkamai uždėti KPO ant vaiko pėdos, papasakoti apie netinkamo uždėjimo ar kitų problemų
požymius ir išmokyti nustatyti, kada galima pereiti prie kito dydžio.
Kiti klinikinės komandos nariai, išmokyti taikyti Ponsečio metodą – slaugytojai, gydytojo padėjėjai ar kiti licencijuoti sveikatos priežiūros
specialistai – taip pat gali išmokyti tėvus tinkamai naudoti KPO ir atlikti reikiamas tinkamumo ir dydžio korekcijas.
Vaiko tėvai, šeimos nariai ar kiti globėjai privalo laikytis paskirto gydymo Ponsečio metodu režimo, kuris yra 23 valandos per dieną tris
mėnesius, o tada nakties ir pokaičio miego metu ketverius metus arba kol gydytojas nuspręs, kad prietaisas nebereikalingas.
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1.2 Tikslinė pacientų grupė ir numatyti naudotojai
„MD Orthopaedics“ „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas (KPO) bei „Ponseti®“ abdukcinis įtvaras yra pritaikyti dėvėti
šleivapėdyste sergančiam (≤8) metų amžiaus vaikui po to, kai užbaigiamas gydymas gipsuojant.
Šis dokumentas skirtas gydytojams, ortotistams, klinikinėms komandoms ir vaikų, kurie gydomi „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos
ortezu (KPO) bei „Ponseti®“ abdukciniu įtvaru, tėvams bei šeimos nariams.
1.3 Klinikinė nauda
Ponsečio metodas yra nechirurginis šleivapėdystės gydymo procesas, kurį sukūrė dr. Ignacijus Ponsetis. Taikant šį metodą naudojama
švelni manipuliacija ir gipsavimas, siekiant laipsniškai perkelti pėdą į reikiamą padėtį. Kiekvieną savaitę gipso įtvaras nuimamas,
koja atsargiai perkeliama į kitą padėtį ir uždedamas naujas gipso įtvaras. Šis procesas atliekamas 6–8 savaites.
Po gipsavimo etapo pėdos išlaikomos tinkamos padėties naudojant pėdos abdukcinį įtvarą (PAĮ). Įtvarą sudaro kulkšnies ir pėdos ortezas
(KPO) bei jungiamasis abdukcinis strypas. Įtvaras įprastai dėvimas 23 valandas per parą tris mėnesius, o vėliau dėvimas nakties ir pokaičio
miego metu iki ketverių metų arba tiek laiko, kiek nurodė gydytojas, siekiant užtikrinti korekcijos patvarumą.
Taikant tinkamą gydymą ir laikantis gydytojo paskirto įtvarų dėvėjimo režimo, didžioji dalis šleivapėdystės atvejų galima ištaisyti iki kol
vaikas pasiekia 4–5 metų amžių.
„MD Orthopaedics“ neteikia medicininio gydymo paslaugų, konsultacijų ar informacijos. Informaciją apie medicininio gydymo pavojus
ir naudą, įskaitant gydymą, kuris apima „MD Orthopaedics“ gaminių ir prieinamų alternatyvių gaminių naudojimą, turi teikti tik gydytojas
ar kiti jūsų vaiką gydantys kvalifikuoti sveikatos priežiūros specialistai. Jei jums kilo klausimų dėl jūsų vaiko gydymo, būtinai aptarkite
juos su tinkamu sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.
1.4 Saugos įspėjimų paaiškinimas
Perspėjimas nurodo pavojų su mažu rizikos lygiu, kuris, jei jo neišvengiama, gali sukelti nedidelį arba vidutinį sužalojimą.
Nurodo svarbią, tačiau su pavojais nesusijusią informaciją.
1.5 Saugojimo instrukcijos
Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite ir supraskite šį vadovą ir jame pateiktas saugos instrukcijas. Priešingu atveju kyla sužalojimo
rizika.
Vadovaukitės visais nurodymais.
Gaminį gali naudoti tik asmenys, kurie visiškai perskaitė ir suprato šio vadovo turinį.
Įsitikinkite, kad kiekvienas asmuo, kuris naudoja gaminį, perskaitė šiuos įspėjimus bei instrukcijas ir jomis vadovaujasi.
Gamintojas neatsako už turto sugadinimo ar asmens sužalojimo atvejus, kurie įvyko dėl netinkamo naudojimo ar saugos instrukcijų
nesilaikymo. Tokiais atvejais garantija netaikoma.
Ši politika / garantija yra neperleidžiama ir apima tik įprastą nusidėvėjimą. Pakeitus gaminį arba modifikavus jį po įsigijimo, garantija
nebetaikoma. Jei susidūrėte su šioje politikoje neaprašytomis problemomis, susisiekite su mumis. Kiekvienas neįprastas atvejis bus
tvarkomas atskirai.
1.6 Dokumentų ir informacijos gavimas
1.6.1 Dokumentų užsakymas
Papildomus dokumentus, naudotojo instrukcijas ir techninę informaciją galima užsisakyti paskambinus „MD Orthopaedics“
tel. 1-877-766-7384.
1.6.2 Kitos kalbos
Instrukcijų vadovai yra prieinami kitomis kalbomis.
1.6.3 Atsiliepimai apie dokumentaciją
Jei „MD Orthopaedics“ dokumentus skaitote internete, komentarus galite pateikti pagalbos svetainėje. Komentarus taip pat galima siųsti
į info@mdorthopaedics.com. Mes vertiname jūsų komentarus.
1.6.4 Pagalba ir priežiūra
Jei jums kilo klausimų, prireikė informacijos ar techninės pagalbos arba jei norite užsisakyti instrukcijas, susisiekite su:
„MD Orthopaedics, Inc.“
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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1.6.5 Gamintojo pavadinimas ir adresas
Toliau nurodytas fizinis ar juridinis asmuo sukūrė šį prietaisą, kuriam skirtas šis naudotojo vadovas ir kuris yra tinkamas naudoti
Europos Sąjungoje, ir yra šio prietaiso gamintojas:
„Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezo bei „Ponseti®“ abdukcinio įtvaro gamintojas:
„MD Orthopaedics, Inc.“
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 GAMINIO APRAŠYMAS
2.1 Paskirtis ir pagrįstai numatomas netinkamas naudojimas
„Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas yra I klasės medicinos prietaisas, skirtas naudoti vaikams, kurių šleivapėdystė gydoma
Ponsečio metodu, ir tik paskyrus gydytojui, kuris visiškai išmokytas taikyti Ponsečio metodą.
„Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas negali būti naudojamas be Ponsečio metodą taikyti mokančio gydytojo recepto ir gali
būti naudojamas tik pagal gydytojo nurodymus.
„Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas gali būti naudojamas tik šleivapėdystei gydyti – jo negalima naudoti kitoms
ortopedinėms būklėms gydyti, išskyrus atvejus, kai tai daryti nurodo gydytojas ar ortotistas.
„Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas turi būti naudojamas tik su toliau išvardytais originaliais priedais ir komponentais:
• „Ponseti®“ reguliuojamas strypas;
o Galima įsigyti su 10 arba 15 laipsnių dorsifleksija.
• „Mitchel“ Dobbs strypas su pagalbinėmis spyruoklėmis;
• prispaudžiamosios pagalvėlės;
• strypo apdangalai.
	Siekiant užtikrinti vaiko šleivapėdystės korekcijos efektyvumą, būtinas švietimas apie tinkamą įtvaro uždėjimą ir odos problemų
šalinimą. NENAUDOKITE šio prietaiso, jei jūsų neapmokė jūsų gydytojas ar klinikinė specialistų grupė. Prireikus informacijos,
kaip rasti mokomosios medžiagos, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
2.2 Sterilizavimo būsena ir metodas
Netaikoma, nes „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas nėra sterilus gaminys.
2.3 Saugos ir klinikinio veiksmingumo santrauka
„Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas yra I klasės neimplantuojamas prietaisas. Todėl saugos ir klinikinio veiksmingumo
santrauka nereikalinga.
2.4 Techninės charakteristikos
„Mitchell Ponseti®“ KPO konstrukcijoje naudojamas minkštas, kontūrinis elastomerinis pamušalas, kuris apsaugo vaiko pėdą ir palaiko
jos padėtį. Dirželiai ir korpusas pagaminti iš elastingos sintetinės zomšos, atitinkančios pėdos formą, kad įtvaras būtų patogesnis
ir stabilesnis. KPO šone yra angos, kurios vėdina ir vėsina koją, o kulno užmovoje esantis langelis padeda tinkamai įstatyti kulną į KPO.
PASTABA. Siekiant apsaugoti odą nuo sąlyčio su gaminiu, būtina dėvėti kojines.
„Ponseti®“ abdukcinio strypo konstrukcija leidžia jį lengvai sureguliuoti pagal vaiko pečių plotį. Spartaus atleidimo spaustukai leidžia
strypą lengvai uždėti ir nuimti nuo KPO, kai reikia pakeisti vaiko drabužius ar sauskelnes.
	Pėdos ilgis turėtų būti matuojamas nuo kulno iki kojos nykščio galiuko. Nepalikite vietos augimui, nes toliau pateiktoje lentelėje
į tai jau yra atsižvelgta.
	Priešlaikiniai 1, 2 KPO yra neatskiriami nuo reguliuojamo strypo.
Pėdos ilgis (mm)

Dydis (JAV)

Dydis (JK)

Dydis (ES)

60–62

Priešlaikiniai 1

-

-

63–66

Priešlaikiniai 2

-

-

67–70

0000

-

-

71–75

000

-

-

76–80

00

-

-

81–87

0

-

-

88–92

1

0,5
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Pėdos ilgis (mm)

Dydis (JAV)

Dydis (JK)

Dydis (ES)

93–102

2

1

17

103–112

3

2

18

113–122

4

3

19

123–132

5

4

20

133–142

6

5

22

143–152

7

6

23

153–162

8

7

24

163–172

9

8

25

173–182

10

9

27

183–192

11

10

28

193–202

12

11

30

„Ponseti®“
abdukcinio strypo
dydžiai

Minimalus plotis
(cm)

Maksimalus plotis
(cm)

Itin trumpas

17,3

25

Trumpas

20

30

Ilgas

23,5

37,8

2.4.1 „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas

a. Guminis pamušalas
b. Liežuvėlis
c. Sintetinės
zomšos dirželiai
d. Sagtys
e. Pagrindas
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2.4.2 „Ponseti®“ abdukcinis strypas

a. Spartaus atleidimo spaustukai
b. Pločio reguliavimo strypas
Komplekte taip pat yra šešiakampis raktas (veržliaraktis), kuris skirtas abdukciniam strypui reguliuoti, kaip aprašyta 4.3 skyrelyje.

3 SAUGOS INSTRUKCIJOS

„Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezą (KPO) bei „Ponseti®“ abdukcinį įtvarą naudokite tik vadovaudamiesi šiomis
instrukcijomis ir pagal gydytojo ar klinikinės komandos nario nurodymus.
Netinkamai uždėjus KPO ar strypą, gali pasireikšti odos dirginimas, atsirasti opų ir pūslių.
Siekiant apsaugoti odą nuo sąlyčio su gaminiu ir išvengti odos dirginimo bei pūslių, būtina dėvėti kojines.
Jei jūsų vaikui pasireiškė skausmas, atsirado pūslių, opų arba jei KPO slysta nuo vaiko pėdos, nedelsdami susisiekite su gydytoju arba
klinikine komanda.
Nesulenkite strypo ir neleiskite vaikui vaikščioti su uždėtu strypu. Sulenkus strypą gali būti prarasta jo gydomoji vertė ir jis gali sulūžti
naudojimo metu. Sulūžęs strypas gali pakenkti pacientui.
SVARBU. Pasirūpinkite, kad uždėjimo sritis būtų gerai apšviesta ir be trukdžių, jog galėtumėte tinkamai uždėti KPO. Netinkamai
uždėjus KPO ar strypą, gali pasireikšti odos dirginimas, atsirasti opų ir pūslių.
 rieš naudodami šį gaminį, perskaitykite ir supraskite šį vadovą ir jame pateiktas saugos instrukcijas. Priešingu atveju kyla
P
sužalojimo rizika.
3.1 Saugus gaminio naudojimas
3.1.1 Techninė tinkamumo naudoti trukmė
• Visos dalys sukurtos taip, kad būtų tinkamos naudoti vienam pacientui visą naudojimo ciklą, kai prietaisas naudojamas įprastai.
• Vienas KPO vidutiniškai gali būti naudojamas 3–9 mėnesius. Kai kurie vaikai greitai auga, todėl jiems ortezą reikės pakeisti po trijų
mėnesių. Vaiko augimui lėtėjant, keitimą reikės atlikti praėjus daugiau laiko.
• Strypai yra reguliuojami ir jų turėtų pakakti 2–3 KPO iteracijoms. Strypo plotį reikia periodiškai tikrinti ir koreguoti pagal vaiko
pečių plotį arba vadovautis gydytojo ar ortotisto rekomendacijomis.
3.1.2 Su paskirtimi ir pagrįstai numatomu netinkamu naudojimu susijusi saugos informacija
• „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezą bei „Ponseti®“ abdukcinį įtvarą naudokite tik vadovaudamiesi šiomis
instrukcijomis ir pagal gydytojo ar klinikinės komandos nario nurodymus.
• Jei jūsų vaikui pasireiškė skausmas, pūslės, opos arba jei šių gaminių būklė prasta ir jie netinka vaikui, nedelsdami kreipkitės į savo
gydytoją ar klinikinę komandą.
• Neperveržkite reguliavimo varžtų.
• Nenaudokite „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezo bei „Ponseti®“ abdukcinio įtvaro, jei jų būklė prasta arba jei jie
netinka vaikui.
• Apsaugokite savo vaiką, save ir savo baldus nuo sutrenkimo strypu, kai jį dėvi vaikas. Rekomenduojama paminkštinti strypą
„Ponseti®“ strypo apdangalu.
3.1.3 Gaminio apribojimai bei suvaržymai ir kontraindikacijos
• Nesulenkite strypo ir neleiskite vaikui vaikščioti su uždėtu strypu. Sulenkus strypą gali būti prarasta jo gydomoji vertė ir jis gali
sulūžti naudojimo metu. Sulūžęs strypas gali pakenkti pacientui.
• Nenaudokite „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezo, jei jo būklė prasta arba jei jis netinka vaikui.
• „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas negali būti naudojamas be Ponsečio metodą taikyti mokančio gydytojo recepto
ir gali būti naudojamas tik pagal gydytojo nurodymus.
• „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas gali būti naudojamas tik šleivapėdystei gydyti – jo negalima naudoti kitoms
ortopedinėms būklėms gydyti, išskyrus atvejus, kai tai daryti nurodo gydytojas ar ortotistas.
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3.1.4 Saugos informacija, susijusi su prietaiso naudojimu kartu su kitais prietaisais
• „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas turi būti naudojamas tik su toliau išvardytais originaliais priedais ir komponentais:
o „Ponseti®“ abdukcinis strypas;
o „Mitchell“ Dobbs strypas su pagalbinėmis spyruoklėmis;
o prispaudžiamosios pagalvėlės;
o „Ponseti®“ strypo apdangalai.
Pakeitus gaminio konstrukciją ir (arba) modifikavus neoriginaliomis dalimis, garantija nebetaikoma ir kyla sužeidimo pavojus.
3.1.5 Su naudojimu susijusi saugos informacija
• Jei jūsų vaikui pasireiškė skausmas, atsirado pūslių, opų arba jei KPO slysta nuo vaiko pėdos, nedelsdami susisiekite su gydytoju
arba klinikine komanda.
• Nesulenkite strypo ir neleiskite vaikui vaikščioti su uždėtu strypu. Sulenkus strypą gali būti prarasta jo gydomoji vertė ir jis gali
sulūžti naudojimo metu. Sulūžęs strypas gali pakenkti pacientui.
3.1.6 Saugus šalinimas
• „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezą galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Prietaiso komponentai nėra
perdirbami.
3.2 Galimos pasekmės sveikatai
Įtvarą būtina dėvėti 23 valandas per parą tris mėnesius, o po to 12–14 valandų per parą (pokaičio ir nakties miego metu) 4 metus arba
tiek, kiek paskyrė gydytojas.
Pasirūpinkite, kad sritis būtų gerai apšviesta ir be trukdžių, kad galėtumėte tinkamai uždėti KPO. Netinkamai uždėjus KPO ar strypą,
gali pasireikšti odos dirginimas, atsirasti opų ir pūslių.
Dėl netinkamo KPO naudojimo gali įvykti šleivapėdystės defekto recidyvas arba gali būti sužalota vaiko pėda. Jei naudotojas ir (arba)
pacientas patyrė bet kokį sunkių padarinių sukėlusį su šiuo prietaisu susijusį incidentą, apie jį būtina pranešti „MD Orthopaedics, Inc.“
ir tos valstybės narės, kurioje naudotojas ir (arba) pacientas yra įsikūręs, kompetentingai institucijai.
Jei susidūrėte su šioje politikoje neaprašytomis problemomis, susisiekite su „MD Orthopaedics“.
„MD Orthopaedics, Inc.“
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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4 NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
4.1 Šleivapėdystės gydymo apžvalga

Šiame infografike pateikiama informacija, o ne patarimai. Jei jums reikia medicininės konsultacijos, kreipkitės į gydytoją ar kitą atitinkamą
medicinos specialistą.
„MD Orthopaedics“ neteikia jokių garantijų, susijusių su pateikiama medicinine informacija, ir neprisiima jokios atsakomybės dėl naudotojo
patirtų nuostolių, atsiradusių dėl rėmimosi šiame infografike pateikta informacija.
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4.2 „Mitchell Ponseti®“ KPO
Atidžiai apžiūrėkite KPO prieš kiekvieną naudojimą. Niekada nenaudokite KPO ar strypo, jei jis pažeistas, sulūžęs arba veikia
netinkamai, nes dėl to gali būti sužalotas vaikas ir (arba) gydymas gali būti neveiksmingas. Naudojant KPO visada būtina dėvėti
kojines, siekiant išvengti tiesioginio sąlyčio su oda.

1.

Atidarykite KPO, kad zomšiniai dirželiai netrukdytų įstatyti pėdą. Sagtys yra užsegamos vidinėje
pėdos pusėje. Jas galima perkelti į išorinę pusę, jei taip nusprendžia gydytojas arba jei tai padeda
patogiau uždėti prietaisą.

2.

Laikydami apatinę kojos dalį, stumkite pėdą į vidų, kol kulnas atsirems į galinę ir apatinę KPO
dalis. Siekiant išvengti odos sąlyčio su KPO, būtina dėvėti kojines.
T iksli kulno padėtis KPO skiriasi pagal šleivapėdystės tipą ir sunkumą. Jėga įstūmus kulną į vietą,
gali atsirasti opų, todėl pasitarkite su gydytoju, kad patikrintumėte, ar padėtis tinkama.

3.

Užlenkite liežuvėlį horizontaliai ant kulkšnies ir prilaikykite nykščiu. Pasirūpinkite, kad liežuvėlyje
esanti anga būtų kulkšnies viduryje, virš vidurinio dirželio.

4.

Užsekite vidurinį dirželį virš horizontaliojo liežuvėlio. Tvirtai užsekite kulkšnies dirželį, tačiau
neperveržkite, nes dėl to gali būti dirginama oda ir atsirasti opų.

5.

Pažiūrėkite per kulno angą, esančią galinėje KPO dalyje, kad įsitikintumėte, jog kulnas yra
gerai atsirėmęs į padą ir galinę KPO dalį. Iš pradžių kulnas gali nepriglusti prie KPO pado dėl
tenotomijos ir paskutinio gipsavimo, tačiau laikui bėgant priglus. Jei per langelį kulno nesimato,
pakoreguokite liežuvėlį ir vidurinį dirželį, kad kulno padėtis būtų tinkama.
Kai kuriais atvejais kulnas nesilies prie KPO pado, o kitais atvejais kulnas bus vos matomas
per kulno angą. Tokiais sudėtingais atvejais kulnas laikui bėgant nusileis, jei kulkšnis galės
pakankamai judėti. Jėga įstūmus kulną į KPO ir per stipriai priveržus vidurinį dirželį, gali
pasireikšti odos dirginimas, atsirasti opų ir suprastėti įtvaro naudojimo nurodymų laikymasis.
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6.

Kai viršutiniai dirželiai užveržti ir kulnas gerai įstatytas, priveržkite kojos pirštų dirželį ir prireikus
dar kartą priveržkite kitus dirželius.

4.3 „Ponseti®“ abdukcinis strypas
Strypą reikia nustatyti taip, kad jo plotis būtų lygus vaiko pečių pločiui ar net šiek tiek didesnis. Išmatuokite vaiko pečių plotį nuo
kairiojo peties išorės iki dešiniojo peties išorės. Sureguliuokite strypo ilgį, kad atstumas nuo kairiosios pėdos plokštelės kulno vidurio iki
dešiniosios kulno plokštelės kulno vidurio būtų lygus išmatuotam pečių pločiui.
1. Naudokite pridėtą šešiakampį raktą strypo užrakto reguliavimo varžtams atlaisvinti. Naudodami kulno užmovos centrinį varžtą kaip
gairę, sureguliuokite strypo plotį pagal vaiko pečių plotį. Vėl priveržkite strypo užrakte esančius reguliavimo varžtus.

2. Atsuktuvu atlaisvinkite kulno užmovos centrinį varžtą, išsukite išorinį varžtą. Pasukite segtuką iki norimos laipsnių žymos,
kad nustatytumėte gydytojo nurodytą pasukimo į išorę laipsnį. Vėl įstatykite išorinį varžtą į reikiamą angą. Priveržkite abu varžtus.

3. Stumkite segtuką į KPO padą, kol išgirsite spragtelėjimą – spragtelėjimas pasigirsta jį tinkamai įstačius. Surinkę, patraukdami už KPO,
patikrinkite, ar strypo užraktas ir spartieji spaustukai yra užfiksuoti, kad įsitikintumėte, jog jie neatsijungs nuo strypo. Jei aptikote
pažeidimų, nebenaudokite ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

5 PARUOŠIMAS
5.1 Gaminio transportavimas ir laikymas
„Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezas bei „Ponseti®“ abdukcinis įtvaras gabenami kambario temperatūros ir šiems
gaminiams nereikalingos specialios sąlygos transportuojant ar laikant.

6 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
6.1 Prietaiso pakartotinis naudojimas
Visos dalys pritaikytos naudoti vienam pacientui, kai prietaisas naudojamas įprastomis sąlygomis ir pagal gydytojo nurodymus.
Įprastas naudojimas apima KPO ir „Ponseti®“ abdukcinio strypo uždėjimą kasdien ir naudojimą 23 valandas per parą arba pagal
gydytojo nurodymus.
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6.1.1 Prietaiso valymas
Norėdami nuvalyti prietaisą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.
1. Rankomis arba skalbyklėje plaukite KPO vėsiu vandeniu, taikydami švelnų ciklą ir naudodami silpną ploviklį.
2. Prieš naudodami KPO, leiskite jam išdžiūti ore.
Plaudami „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezą, nenaudokite karšto vandens. Dėl to sintetinės zomšos dirželiai gali
deformuotis, susitraukti, atsiskirti ar išsisluoksniuoti. Nedžiovinkite KPO mechaninėje džiovyklėje. Džiovinkite tik oru.
6.2 Gaminio apžiūra
„Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezą (KPO) bei „Ponseti®“ abdukcinį strypą prieš kiekvieną uždėjimą ant vaiko pėdų reikia
patikrinti, ar jie tinkamai užsideda ir ar nėra gamybos defektų bei pažeidimų.
Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai apžiūrėkite „Mitchell Ponseti®“ kulkšnies ir pėdos ortezą (KPO) bei „Ponseti®“ abdukcinį
strypą. Niekada nenaudokite KPO arba strypo, jei jis pažeistas, sulūžęs arba veikia netinkamai, nes dėl to gali būti sužalotas vaikas
ir (arba) gydymas gali būti neveiksmingas. Prireikus pagalbos, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

7 PROBLEMŲ ŠALINIMAS
7.1 Problemų identifikavimas ir sprendimas
7.1.1 Nekvalifikuotų asmenų atliekamas problemų šalinimas
Klaida

Priežastis

Sprendimas

Vaikui atsirado pūslių ar kitų odos
pažeidimų.

Netinkamas uždėjimas ir (arba)
naudojimas.

Susisiekite su savo gydytoju ar sveikatos
priežiūros paslaugų teikėju.

Sulūžęs KPO (nenaudojus ilgiau nei
6 mėnesius).

Gamybos defektas arba pažeidimas dėl
įprasto naudojimo.

Susisiekite su pardavėju.

Sulūžęs KPO (naudojus ilgiau nei
6 mėnesius).

Pažeidimas dėl įprasto naudojimo.

Susisiekite su pardavėju.

Sulūžęs strypas, sparčiojo segtuko jungtis,
kulno užmova ar strypo užraktas.

Pažeidimas dėl įprasto naudojimo.

Susisiekite su pardavėju.

Netinkamas dydis (nuo gavimo nepraėjus
7 dienoms).

Dydžio parinkimo klaida.

Susisiekite su pardavėju.

7.2 Dažnai užduodami klausimai
Klausimas

Atsakymas

Ar sagtys turi būti nukreiptos
į išorinę ar vidinę pėdos pusę?

Originalioje KPO konstrukcijoje sagtys yra vidinėje kojos pusėje. Ši konstrukcijos savybė padeda
tėvams uždėti ir nuimti KPO. „Ponseti“ ekspertai leidžia sagtis naudoti išorinėje pėdos pusėje, jei tai
rekomenduoja specialistas arba jei taip patogiau klientui. Sagčių pakreipimas į išorę neturi įtakos
veiksmingumui ir nekelia sužalojimo rizikos.

Gavau užsakymą ir
pastebėjau, kad KPO atrodo
per didelis / per mažas.
Ar galiu gauti kitą dydį,
kuris tiktų geriau?

Susisiekite su pardavėju.

Vaiko kulnas ne iki galo
įsistato į KPO. Ar tai problema?

Jei kulno nesimato per kulno angą, pasitarkite su savo gydytoju, kad užtikrintumėte visišką
šleivapėdystės korekciją. Jei gydytojas nustato, kad korekcija tinkama, gali nereikėti kulno jėga įstumti
į KPO, nes dėl to gali pasireikšti odos dirginimas, įtvaro keliamas diskomfortas ir gali suprastėti įtvaro
naudojimo nurodymų laikymasis.

Kiek laiko naudojama
kiekviena KPO pora?

Vidutiniškai viena KPO pora gali būti naudojama 3–9 mėnesius. Kai kurie vaikai greitai auga, todėl
jiems KPO reikės pakeisti nepraėjus trims mėnesiams. Vaiko augimui lėtėjant, kiekvienas KPO galės
būti naudojamas ilgesnį laiką.
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Klausimas

Atsakymas

Kiek laiko strypas yra
tinkamas naudoti?

Strypai yra reguliuojami ir jų turėtų pakakti 2–3 KPO iteracijoms. Strypo plotį reikia periodiškai tikrinti
ir koreguoti pagal vaiko pečių plotį arba vadovautis gydytojo ar ortotisto rekomendacijomis.

8 I PRIEDAS – PASIRENKAMIEJI PRIEDAI
8.1 Pasirenkamieji priedai
Vaizdas

Pavadinimas

Aprašymas

Adapteris

Universalus laikiklis, leidžiantis naudoti patogią „Ponseti®“ sparčiųjų segtukų sistemą
su alternatyviais KPO. Tai klientui leidžia prijungti įvairius korekcinius KPO prie „Ponseti®“
abdukcinio strypo.

9 ŽODYNĖLIS
Terminas

Reikšmė

Abdukcinis pėdos įtvaras

Abdukcija yra judesys, kuriuo struktūra ar dalis atitraukiama tolyn nuo kūno vidurio linijos. Abdukcinis
įtvaras palaiko tinkamą pėdos lygiavimą su vidurio linija.

Dorsifleksija

Dorsifleksija yra pėdos lenkimas į viršų ties kulkšnimi.

Equinus

Equinus yra sutrikimas, kai ribojamas kulkšnies sąnario lenkimo į viršų judesys. Equinus tipo defektą
turintis asmuo dėl lankstumo nebuvimo negali palenkti pėdos kojos priekio link. Equinus defektas gali
būti vienoje arba abiejose pėdose.

Gipsavimas

Procedūra, skirta pėdos su šleivapėdystės defektu padėčiai išlaikyti po manipuliavimo. Aplink pėdą
apvyniojamas audinys, o tada užtepamas gipsas, kuris galiausiai suformuojamas reikiamos formos.

Kulkšnies ir pėdos
ortezas (KPO)

KPO yra paprastai iš plastiko gaminamas įtvaras, kuris dėvimas ant apatinės kojos dalies bei pėdos,
prilaiko kulkšnį ir palaiko tinkamą pėdos bei kulkšnies padėtį.

Ortotistas

Ortotistas yra sveikatos priežiūros specialistas, kuris gamina ir uždeda įtvarus ir bandažus (ortezus)
žmonėms, kuriems reikalinga papildoma atrama kūno dalims, kurios susilpnėjo dėl sužalojimo, ligos arba
nervų, raumenų ar kaulų sutrikimų.

Ponsečio metodas

Ponsečio metodas yra nechirurginis šleivapėdystės gydymo procesas, kurį sukūrė dr. Ignacijus Ponsetis.
Taikant šį metodą naudojama švelni manipuliacija ir gipsavimas, siekiant laipsniškai perkelti pėdą
į reikiamą padėtį.

Prispaudžiamosios
pagalvėlės

Prispaudžiamoji pagalvėlė yra minkštos, lanksčios gumos gabalėlis, kuris tvirtinamas prie vidurinio KPO
dirželio, siekiant papildomai sumažinti dirželio spaudimą.

Šleivapėdystė (talipes)

Šleivapėdystė (Talipes equinovarus) yra dažnas apsigimimas, kuris pasižymi pasukta ir netinkamos
padėties pėda.
Turint šleivapėdystės defektą, koja atrodo pasukta ir net gali atrodyti apversta. Nepaisant išvaizdos,
šleivapėdystė nesukelia diskomforto ar skausmo.
Gydymas paprastai būna sėkmingas ir apima tempimą ir gipsavimą (Ponsečio metodas) arba tempimą
ir bintavimą (prancūziškasis metodas). Kartais reikalinga chirurginė operacija.

Tenotomija

Achilo sausgyslės atpalaidavimas, taip pat žinomas kaip tenotomija, yra chirurginė procedūra, kurios
metu perpjaunama Achilo sausgyslė, siekiant užtikrinti galutinę pėdos dorsifleksiją. Procedūra
naudojama siekiant ištaisyti equinus tipo šleivapėdystės defektą.
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10 SUTARTINIAI ŽENKLAI
Piktograma

Reikšmė

Piktograma

Reikšmė

Kulkšnies ir pėdos ortezas (KPO)

Perspėjimas

Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje

Pagaminimo data

Gamintojas

Registruotasis importuotojas

Daugkartinis naudojimas vienam pacientui

Nesterilus

Nurodo, kad gaminys yra medicinos prietaisas

Katalogo numeris

CE ženklas (pagal 2017 m. balandžio 5 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
2017/745 dėl medicinos prietaisų)

Partijos kodas

Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis
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